
Oznamy 

na 3.veľkonočnú nedeľu 
01. mája 2017 – 07. mája 2017) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Féria 18:00 (maďarská) 
+ Adam Molnár, 1.výročie úmrtia, 

zádušná sv.omša 

Utorok 
Sv.Atanáza, biskupa 

a učiteľa Cirkvi, spomienka  
18:00 (maďarská) 

  + Ján Gál, manž.Monika, rodičia, 

syn Ladislav 

  +Jozef Macskay, manž.Justína, 
rodičia, syn Adam 

Streda 
Sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolov, sviatok  
18:00 (maďarská) 

 + Rudolf Piros, manž. Katarína a 

rodičia 

Štvrtok Féria  
18:00 (slovenská) 

adorácia 
 + Veronika Szórádová 

Piatok Votívna sv.omša 

 

  18:00 (maďarská) 

 

 K úcte Božského Srdca 

Sobota Féria 8:00 (maďarská)  Na úmysel 

Nedeľa 
4. Veľkonočná nedeľa, 

Nedeľa Dobrého Pastiera  

8:00 (slovenská) 

 

 

10:00 (maďarská) 

 
  Za veriacich 

 

Za 90 ročnú, za živých a zosnulých 

členov jej rodiny, k úcte Panny 

Márie Pomocnice Kresťanov 
 

  
Tento týždeň je prvý piatok: 

Spovedanie v kostole: utorok, streda- od 17.00 hod. 

Spovedanie  chorých po domoch: 

Štvrtok od 9.00 hod.- na ulici za kostolom a na Klokočine, 

Piatok od 9.00 hod.- na hlavnej ceste, pri majeri, a na ulici za farou. 

 

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. 

 

Na budúcu nedeľu v našej farnosti bude celodenná poklona pred Sviatosťou oltárnou so 
začiatkom po maďarskej sv. omši, a ktorá bude ukončená o 17:00 hod. litániami. 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 

 

V mesiaci máj na začiatku sv.omší sa budeme modlievať májovú pobožnosť. 

 



 

Hirdetések 

Húsvét 3. vasárnapjára 
        ( 2017. május 01.- 2017. május 07 .) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE 

Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 18:00 (magyar) 
+ Molnár Ádám, halálának 

1.évfordulója, gyászmise 

Kedd 
Szt. Atanász, püspök és 

egyháztanító, emléknap 
18:00 (magyar) 

 + Gál János, neje Mónika, szüleik, 

fiuk László 

  + Macskay József, neje Jusztína, 
szüleik, fiuk Ádám 

Szerda 
Szt. Fülöp és Jakab, 

apostolok, ünnep 18:00 (magyar) 
 + Piros Rudolf, neje Katalin, és 

szüleik 

Csütörtök  Köznap 18:00 (szlovák) 

adoráció 
 + Szórád Veronika 

Péntek Votív szt.mise 18:00 (magyar) 
 

 Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat Köznap 8:00 (magyar)  Szándékra 

Vasárnap 
  

Húsvét 4. vasárnapja, 

Jó Pásztor vasárnapja 

8:00 (szlovák 

 

 

10:00 (magyar) 

Hívekért 

 

90 évesért, élő és elhunyt 

családtagjaiért, a Segítő Szűz 

tiszteletére 
 

  

Ezen a héten első péntek lesz: 

Gyóntatás a templomban: kedden, szerdán  - 17:00 órától a szentmiséig 

A betegek gyóntatása az otthonukban: 
Csütörtökön – 9.00 órától –  a templom mögötti úton és a Klokocsinán. 

Pénteken – 9.00 órától - fő úton, a majornál és a plébánia mögötti úton .  

 

E héten imádkozni fogunk a papi és szerzetesi hivatásokért. 

 

Jövő vasárnap egyházközségünkben egész napos Szentségimádás lesz, amely a magyar 

szentmise után kezdődik, és 17.00 órakor litániával fejeződik be. Kérem az egyes 

csoportokat, hogy jöjjenek el imádkozni. 

 
Jövő vasárnap gyűjtést tartunk a papi szeminárium részére. 

 

Május hónap folyamán a  májusi ájtatosság mindig a szentmise előtt lesz megtartva. 
 


